
Tentamen Elektronische Basisschakelingen
10 februari 2006, Waaier 2 9:00 - 12:30

Opgave I (33 ptn : 5*5 + 8 ptn)
PN-Juncties

De elementvergelijking van een diode (of pn-junctie) is io
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a) Wat stelt de term loo uoor?

Uit welke 2 stroomcomponenten bestaat deze Ioo?

b) Verklaar helder en beknopt ril/aarom de stroom door een diode, i2, toeneernt met toenemende
temperatuur Zals de spanning over de diode constant wordt gehouden.

Bij een uitwendige spanning over de diode van 0V, staat er over de junctie een spanning ongelijk
aan 0V.

Verklaar helder en beknopt v/aarom er een spanning over de jurnctie MOET staan en verklaar
welke van de 2 gebieden (n of p) positief is ten opzichte van het andere gebied.

Wat is het verschil tussen een gewone diode en een zenerdiode?
Leg bij uw korte bespreking het zenereffect kort en bondig uit, en geef aan wat qua opbouw
het belangrijkste verschil is tussen een gewone diode en een zenerdiode. Verklaar kort maar
duidelijk (evt met een plaade) \ilaarom deze opbouw (dus) leidt tot zenercn/een zenerdiode.

Modellen
Gegeven is nevenstaande schakeling, bestaande uit een spanningsbron, een zenerdiode en een
condensator. Gegeven is dat de zenerdiode zenertbij een spanning U z = 5V en dat de inwendige
weerstand rz = 0{). De spanningsbron geeft een sinusvormige spanning met een vooralsnog
onged efini e er de amp li tu de.

e) Geef een voldoende nauwkeurig model voor de
zenerdiode in deze schakeling. Geef een korte
argumentatie waarom uw model voldoende
nauwkeurig is. Hint: lees de opgave.

Gegeven is nu dat vrN =V,,.sin(at) met Y,, = 4V .

Schakeling met zenerdiode
Teken (dus niet "kladder") in één grafiek de
ingangsspannifiEvrg, de spanning over de condensator en de uitgangsspanning van de
schakeling (de spanning over de zenerdiode) als functie van de tijd voor 3 periodes van het
ingangssignaal. Op l:0 is de condensator ongeladen.
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Opgave 2 (30 ptn:5*6 ptn)

BJT
a) Beschrijf beknopt maar duidelijk het hoe en lvaarom van saturatie in een BJT. dus waarom

wede uglafllankelijktreidhebben in i, = f, ("W -tl [t -"#)
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MOSFET
b) Als we de bulkdotering in een n-type MOSFET hoger maken, wordt dan de

thresholdspanning kleiner, blijft deze gelijk, of wordt de Vl groter? Verklaar uw antwoord
duidelijk en kort.

Gegeven is de elementvergelijking van de MOSFET:
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c) Leid de stroom-spanningsrelatie af voor een NMOSFET die geschakeld is als MOS-diode,
dus met doorverbonden gate en drain. Mist u data, doe dan een gemotiveerde expliciete
aanname.
Teken ook deze stroom-spanningrelatie in een nette grafiek.

Instellen in een werlqunt
Gegeven de onderstaande schakeling, die ingesteld moet worden op een zekerc I o .

RG Uoo

Gegeven is dat de transistor in verzadiging werkt. Leid een uitdrukking af voor de vereiste
waarde van de sourcedegeneratieweerstand Rs om de transistor in te stellen op I o. Deze af te
leiden relatie is een functie van de andere componentwaardes in het circuit.

Wat is het nut van het instellen van een schakeling in een instelpunt? Of vanuit een ander
ooglunt benaderd: wat is het probleem als niet (goed) wordt ingesteld? Geef een korte maar
heldere discussie waarbij u minstend'p:doelen van een correcte instelling behandeld.
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Mist u gegevens, doe dan een verantwoorde en
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Opgave 3 (37 ptn : 5 * 6 + 2*8 + 2*5 ptn)

Analoge schakelingen
Gegeven is onderstaande schakeling. Van de MOS transistoren is bekend dat het
kanaalverkortingseffect verwaarloosbaar is. Cr en C2 zijn groot. Transistoren Ml en M2
hebben dezelfde Vrmaar een verschillende K: Kt Kz; Ml werkt in saturatie.

Leid een uitdrukking af voor de DC-drainstroom van Ml enM2, uitgedrukt in Rcr, Rcz, Rs,
Uoo, Vr en de K-factor(en).

Gegeven is dat Unn:l0V, Vr:lV, R61:R62:1MQ, Rs:300Q, K1:20mA/V2,K2:5rr114572.
Leid eerst een uitdrukking af voor de steilheid van de beide transistoren, en bereken daarna
deze 2 steilheden numeriek.

Geef een correct kleinsignaalvervangschema van de schakeling en leid een relatie af voor de
spanningsoverdracht vêÍt v61llêêr vg11. Gebruik hierbij NIET de numerieke waardes van
vïaag b maar gewoon Rcr, Rcz, Rs...

Leid een relatie af voor de ingangsweerstand van de schakeling, dus de impedantie die de
ingangsbron vry ziet. Gebruik ook hierbij NIET de numerieke waardes van vraag b maar
gewoon R61, R62, R6...
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Digitale schakelingen

Gegeven is onderstaande digitale schakeling, bestaande uit 2 identieke inverters. Hiervan is één
expliciet getekend met MOS transistoren, terwijl van de andere alleen de ingangsimpedantie is
meegenomen. Het ingangssignaal is een b f met itude eeliik aan de ng.
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e) Geef de definities van de stijgtijd en de daaltijd van een logische poort, en leg kort maar

duidelijk uit waarom deze van belang zijn in digitale schakelingen.

De verhagingstijd van een logische poort is (zoals u weet) het tijdsverschil tussen het moment
dat het ingangssignaal U op f 2 veranderd is, en het daarop volgend moment dat het
uitgangssignaal U oo f 2 veranderd is. Voor de schakeling hierboven is gegeven dat Uno:2,5Y,
K1 :(r:2gg 1tNY2, Vrr :lVrz F0,5V, Cry:25' 1 0- I 5 F

f) Leid een relatie af voor de verhagingstijd van de eerste inverter in bovenstaande schakeling,
en bereken dezevertragingstijd numeriek. U mag ervan uitgaan dat de transistoren (in het
voor deze opgave relevante gebied) in saturatie werken.


